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ф Е р лл Ерство я к о р гдн tздцt Й н о-пi р дво вА ФOрмд
с !л ъс ъ к о rо с п аддрс ъ каТ д! я п ън а eTl

()0ltti.xt з прiорuплеmнuх рuнковuх переmворень Hcl ce.li с сmаr!ов.7еtlня рiзttttх
{)р,аL!l!iJuцitltlо-|tравовuх сmрукmур, особ.zцве мiсце сереd якttх заitttаюmь феР.ltеlэСькi
{,оспоОарспlва ялi оdна з перспекmuвнuх фор.tt пidпрuсltнuцmва. Фер.ltерськi
,,ttс,поdарспlлtа а найбiзьш пошuреною орzанiзаtliйно-правоваю фо71.1tолсl

с,i,tьсl,ко?осliзоDарськоi'diяlьtюсmi в YKpaiHi, зросmання ix Ki.lbKocmi mа розвumок спрllяс
BidttlBopeHtt,to ce.,la, cпlBopeltllto dodamKoBtlT робочuх,ttictlb у ci.lbcbKiй.ltictleBacпti,
BIOi?pac вазtt.luву po:lb у розв'язаннi соцiа,tьнuх проб.ле.tt ce.,ta.

К-пюоlсlвi аlова: фер.uерськi еоспоdарсплва, ci.lbcbKa .ttictleBicmъ, рuнЁавi BiOHoc,ttlt,,
, i,,Jlii!.\,iч?-!i переп?Gарення, пiопрuе.uttuцькtlЙ псlmен.l1iат, GZJ.|апро,\|uс.lовllЙ Ko.,lL?.?eAC,

lIl)|,)!i)u,, itt;tiрr;буm ce-,lrut, ренmабе.lьнiсупь, dеllэlсввнп пidrпрч.lпtа.

,,\гуr,здл;,iа р,еформа в uiлоп*у i зокреь,ла реtitормування аграрного сеIfi,Oрч еi((i}toмlки
'i.,-ll.л длл,llл;огliпlli результати. Починаlочи з 2000 року, вiдбулися позитlавнi тегл,целtщil ts

[-ао,] в i.l,г к у r: i.; l [,cl.,l(o го гOсп одарства Украiни.
I,tra сlч;rсному етапi економiчних реформ i становлення pиHKoB1.I>i BiдllocptH в

}'iipaiгri науttовий та практичний iн,герес до пiдприсмництва невпи}Iно зростас. В
\'\!оt]ах рали.каJlьних еко}tомiчних перетворень особливоi ваги набувас реа.гliзашrя
itiдгlрисмниu,ького потенцiалу як в еко}iомiчнiй так i в соцiальнiй сферi суспi.llьства.
вiл-гворення пiдприемницькоi субкультури, становлення й розширення систе]\lи
lti:iго'говкlt вiтчизняних пiлприемцiв. Саме пiдпри€Iч!ниIlтво е еJIементом еконопtiки,
якиЙl завдяки своiй iнновацiйнiй спеuифiцi.здатний вивести ti на високий piBeHb,
(-вiТовий д.освiд держав з ринковою еконоl"tiкою переконус, де великi пiддрlлс;r,rства i

ttoi,.lпo1;aцiТ, значна частка вшIового продукту створIосться великоtо кiлькiстtо NtаJlих
tli-lгlрисrutс,гв. Вони с не тiльки гараIIтами гнучкостi li динамiчностi еконо},liки.
llоl\,)t(l]и]\4 засобопа постiйних KopeKT}tB i збереження структури виробничтва. Що
заJot]о.пьi{rtс лlотреби населення в роботi, заробiтнiй платi, соцiальних послугах, а,rе й
l iclo сr}ероiо, я}(а дае зNlOгу лержавi розв'язувати соцiальнi проблеми, а гроNlадя.i-!аN,I -
1lс;t-;iзl,ватися tla особистоIuу piBHi [6].

( ).'il,tиМ ,t прiоритетних ринкових перетвореFIь на селi с становлення рiзttих
орl;irlt:лацiйliо,.ПР?ВоВих структур, особливе мiсце серсд яких займаклть ферпtеуlсьlti
I0сiIодарств& як одна з персIIективних форм пiдприсмництва. Передуь.ловоrо iх
t[lvHKriioHyBalII{я стмо реформування форм власностi i реорганiiацiя систе}tи
чltравлiltrля. З вiлрол;кенняýl i змiцнеltням приватноi власностi пов'язуються надiт на
pol[]PjToIi мотивацiйНого btexaHiЗIvly ВИСОКОпродуктивноi працi, пiдвищення лобробуту
сс_]яll та вирiшlення важливих економiчних та соцizutьних проблем агропромислового
Ko\l tl.,lcl(cy.

Фермерс гво як сirtейно-приватна форпrа господарювання на селi поtIало
L](l]лjtl,tВагисrl tla початt()' 80-х poKiB. За перiол ринI(ових перетtsорень фермерськi
l осIl0дарстtsа стали HeBiд'ctttHolo складовою аграрноi економit<и.

I-trи,гаllгlЯ стаI-IоR.IIенНя l,а розвиТку ферплеРських господарств висвiтлено у працях
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IIровiдн}fх вчених економiстiв-аграрникiв д, Бурика, _М, Лобаса, Л, Ме;lьника, В,

N4еселя_вес€Julка, п. саблука, в. 
'Й.;;";.^, в. Зiнов,гуr<а, В, .Щ,ОВЖеlrr<О" \'1,

IЛJульськоГо. Л. МарМуль. О. дмосова та iнших, ОднаК питаннЯ iх подальшого розв1,1тl(\,

та пiдвищенн" i6,*,"вностi функчiону"*::.л.,:i нинiшнiй час залишасться

неврегульованим та потребус подальшого дослlдження,

MeToto статгl с вивчення сrtасного стану органiзаuii виробничтва в ферrчrерсьl(их

господарстuч*, o.*iio"*i*.lil::1й; nu ,йi можна оцiнювати як рачiонмьl|}, та

ефективну органrзачiйну форшrу сiльськогосподарського виробництва,

За дшlипtи .Щержкоrrзеп,у .ru"o",;;-i *;ir;я 2011 року ребормування в YKpai'Hi

проведено у l l930'|;;;;;;;;"* tПП,Й В;;:"Ч:к реформу""1ii,:,,i::,:о 
j4,7 тис

ноВихагроформУВанЬринковоготипУ'УвласностiтакористУваннiJlкихнаIlравах
ореIlди знаходиться 19 лtлн, га земель,

Сучдоti пр о бамlч с ел,щ,li,

з обпtеженою вiдповiдальнiстю - 7,9 тис,

, (приватно-оренлних) пiдприсlчlств - 5,3

Випуск 1 (83) т.1

(Z2,g%)площею 8,8 лtлtl, га,

тис. (l5,ЗОh) площсIо ],2 i,rli,t

Роки (станом tIa l сiчrrя)

100

укJIадено:

З них:

с

товариств
приЁатних

з lлих згiдно де вних
Iз загальноt

i господарстваIчtи, де отриtylано

зепtельний (пай) або Тх п пниками

- з iлlшипtи суб'скталtи

I. -й;", -lлiKocTi договорiв уклаjlеНО З

сe,t lнам и-гlенс tонеlqци

42^?- i зчв

43,8 41 с)

l4

I52

,-.---.--_---.-.--.-
у-йад.но логоворiв оренди земельноl

частки (пшо). всього

200l l zoos

з ферrrrерськими господарствами

:нди зf

т{11 26,2 l5,8 9,9 l0.0 8.э ]

-i-- -,-л-
41.2 бl,4 5,1,2 49,4

10.6 j j .9
l1

l0.4 i ti.ц 
,

1 1,3 l0,2 l9,9 30,4

1.8
,)) 7,| l0,3

на OlJlbцlЕ
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оэвеаенн"fl tlba

l-{аi.лбiльш оптиNlальllою при цьому с середньо_строкоВа оренда --, 6-10 Po,KtB

t ГаГl;1.1). TaKi терьriни оре'lди дозвоЙrоть орендаря; здiЙснюва'и , 
iн!ес,tицll в

-iоl]госгрокове полlпшення зеNtело ,u оiрпrати вiддачу на вкладений капi,гал l]продов/к

_t()I}госlрокового перlоДУ, ,ьлпмчRаllIIi зепtе;rьних мOсивlв нiэвt

Визllача'qьниNlикритерiями..IIриформУВа}lНi].l,л.:о""*МасиВiвновос.ri]ореttрlх
tlблсднаiль с: роло;;rJ..rъпо i ix наблйенiсть до великих промислOвих ценгрlв та

сировl4tlних зон, " на ринку оренди 
11 'Убор'l'aI

;- J ; itr жжly-:l,.H;;lТ:ý#ffi: 
кJхil1' ;;; ;;-"дн оi пла,, н а р i в н i

].0% вiд норNlативноТ грошовоi oui"*", то iHieцo,uu"i "pyn'ypn 
про1l,ТГть ДО 89/о,

якrц.l Е середньому по yKpaTHi "ч:;;Бть 
зOi,4 ,pn, ,u i ,u, io в веJIиких аграрнl4х

об.сJ,лiаt+i'я" .u 1-bu укладення ооrоuоiJ nu r.Pri" понuЛЪ poniu *o:ujo'l^'ac 750 ГРН'

у реоlrормованих 
сiльського.пБйр.о*"* пiлпп_й*"u* вiдбулись змlнi,t в

с гllуктурi 1-1осiвних плоЩ, шlо no"]"ru"o з переходом на ринковi вiдносини та

,,,,Ъlr,.r"a,о,*rл }J них погtэлiв'я TBapttH,

Гllлrлtллlупо.УкраТнi.атакоilсвУсiхijзонахзросл.апu,о*1..ulгаз.:рновихi
-i;];(Hl:-l[Li;I)i Ii-a ],N!Ёнtill4л?сь 

_ no1,*oo*" *ynl11lI1 Якш,il , iq9q р, зr:рновi зпйlпlалll :i],5%,

l,;;Tl#;i'; tr,:,#i*il;ilГ,j; ""'Hlll,,1].l11 
-.":iiiНY;iliJ,,^,YpoacailHicrb

i.i-,;ьсьл<огОспо,царськИх I(\,льтур, зростаС виробничтво ваповоi ПР,ОлУКrtiл та збiльiuусться

;, ;ft ; ; ;Ё;;: ф*;*i;; iillж, # "-ffii:ib i',Tl 
" " 

о^ос т Е а я к о р г а н i з а u i й н i

{,орrии, Lцо вiдповiдають критерiяпt M,,oio аграрного пiдприемництва, сприяlо,i,ь

вирiшtеIrнло гlродовоJIьчот пробле;, ;;;;o.Ti 
'СiЛЬСОКОГО НаСеЛ."П"' ВiЛРОД/КУiОlЬ

'"i'Ч;:'J-'.}:ll,"ti::::i:::::, .^,;lJf;:i,' 
,""$x|il"]' , "o#"'Ti'Ji;;i!"T;;

{ropr,rolc сirьськогосподарсько1
;; ;; ;; ; 

""; 
I lfl 

;'$:ifi ":'""J.1;:;#:.?-T,Iiii"-1,i 
^ 
;i _ #iЖ: : n 

О * К i Л Ь К О С Т i

t}leplnlepcbkиx господарств. так t плоцi сiльськогосподарських угiдь, що знаходятI)ся в

i xlrьоrufу користуваннl,
L{а01.01.2013рокУнаJIlчУвалосьмайжеj4тисфермерськихгосПодарств(па

01.01.20i2-шrаЙже4lтис.).УВЛасностiтакористУчч"пi,*,п.,"u*оо'uься4,ЗМ,-ll1.I.а
сi-,tьськогосподарських угilь, С9;;;;; 

-po,"ip 
лф,рп,,р'о*их ,НаДiЛiВ 

У 20l2 PoLtt

зоi.rьшиdся "л 
iЁ,H i.;;;;;""] ;;.2 ;^(нъ ot,tit,zot2 _ l06,1 га),

Плош_ti земель ферпrерiв розширюю":j __:: ;;.,:i-Ёж) 
,ш#J#" ,ilil]

[оспоjlарст.в так i за рахl,н91_:о."О" ЗеМеЛЬНИХ ,, 
землi, яl(а с в

dlepM epc bK-- ;Ъ";Й,ii i"9 
lл' 

"рiJ"чпо,или 82" В7о загмьноi площl

ix н ьо м у кори стуван н i ч и сель",.,i: о, *i; ът;;"r:**; lx; l;:ýiilТT,,i ;:J :
,fJ: :*,L"ЖЖН, ] Ш'fi :j""i':,'фi, ;;t ff *х, 

ix ня чисельн i ст ь з l(o /( tt и Nl

поко\4 :збi:rьr,uусться так у порiвнянч:ЪЪlt ро*оr, i* чис*лонiсть зросла на 1,89,o, а у,,

lrорiвняriнi з 2000 po*oni зросла у: {:;,фr:::lбельностi 
сiльськогоспOдарсы(оl

,riя".Iьностi у фермёрських гсrсподарствах у 20l2 poui oofi,"ouuB 27,9Yо, tyyo на 7,2оh

бiльrl!е вiл рiвня о.r;;;;;;;;;;;.rкогосподарських 
nio"P"ur.rts' ЩО СВiЛЧllТЬ ПРО

J[.-,.r"*nri."o ru""i форпrлl госlIодарювання [З],

в8
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t

Таб.lчtlя 2Загальrli xapaKTepllcTllKll i результати роботll сiльськогосподарських пiдпрIl€illств,

РозвитоК tРерпlерстВа с прогресивною форпrою пiлприемницькоi дiяльностi. уl а"rузi сiльськогО господарсТва, зростання iх кiлькостi та розвиток сприя€ вiдтворегlлtюСеЛа' cl'BoPeHHlo ДОДаТКОВИХ РОбОЧИХ МiСЦь У сiльськiй мiсцевостi, вiдiграе важливу
ро.тlь у розв'язаllгti соцiапьних проблем села [4].Фермерськиlt господарства&t нада€тьсЯ допомога за рахунок державного ilrtiсцевогtl бrодже.гiв, у Tol\ty числi через Украiнський лержавний фон.ш пiлтримкиt|ePrrePcbKllx ГОСIlО-fаРСТВ. ЯКllй с -fержавною бюджетною установою. яка BI,1KoH',ct}l,HKuii' з реti*,tiзацij' дер;кавноI полiтики щодо фiнансовоi пiдтримки .rй#"-"''l
розвитку ферrrерських господарств 

[ l ].
ВирiшlеttгlЯ проблёrrИ 

"аrерiаrrrНо-технiчногО забезпечення ферпtерськихгосподарсТв JозвслиТь здiйснюВати пtеханiзаltiЮ i автоматизацiю сiльськогосполарськоiПРаui, lllo СIIРИЯТИПlе Пiдвишенню рiвня використання трудовкх е;;Й;l;l 
- 

ективностiвиробниur,ва сiльсьКогосподарСькоi пролУ*цii. Зuб.rп."Ёпп, фермсрських господарствBc,iMa необхiднимl,t технiчнимИ auaob*n дастЬ ,"".у- полегшити пРацю фермерiв.IIокращити y\loвll праui.
В ocltoBtloMy фермерИ займаютьСя виробниЦтвом продУкцiiрослинництва. Напряrlспецiалiзацii tрермерських господарств визначаеться природно-клiматичними умова}Iи,розltiшtеllllяrt Господарств Щодо ринкiв збrгу п|ьлу*uii, наявнiстю власнихrt aтepiа.lt brl о- гехtt i.tl l llx та ф i нансових можливостей.
fiержавна пi:триlrlка фермерських господарств здiйснюсться за напряIuа]!lи:вJосконалення нор]\lативнс-правовоi бази через вирiвнювання умов господарюванlJя

K.'lIolla ючIt феп;uепськi rоr.пппл

У т,ч.

фермерськi
господарства

Показник

сiльськогос-
подарськi

пiдприсмства
_ всього

кIлькIсть пlдгlрисNtств 42з07 зз997
L еред}lя Kl-,IbKlcтb праt-tiвникiв, зайнятих
r, сiльськогосподарськоьlу виробництвi, осiб 558566 l 0024з

21232,5 4392.2

3635.8
у т.ч. взято в оренду

l9509,0
чистии дохIд 1виручка) вtл реалiзачii
сl-,lьськогосподарськоi пролукчi[ та послуг, млн. грн. l32206,1 l7936,5 ]

PiBeHb рентабельностi
дiя.пьttостi, 7о

с l.,lьськогосподарськоi
a

1, т.ч. piBetlb ре.r,табелыtостi сiльськогосподарського
виробничтва

128452,6 l761|.2

2268з,3 з914.4

22297,| 3828.2

20,7 )1 q

21,0 27,8

ii.liJr{Фlffi*e:
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цrtjglrеlfq,Gз*яиrtll,ц 
l.:

CYaMi пр оГlелlч с еаr,tщii Еипуск 1 (83) т,1

рiзliих оргаttiзаuiйLtо-правоI]их форьr i фiнансово-кредитна 
пiлтимlа через бюдrкетнt

"о",r,iъъ,2 poLri BepxoBrtoKl радою украiни прийвя1:..?:п"" украiни кпро розви,гок 
,га

Jcpria'i{y пi:lтримку мL'ого i ..р.лriоЪrо пiлприе"i,.i,.l;,; в yKpaiHi> вiд 22,0з,20l2

1roKr ,\ч.16i8 _ VI. rцо визнача€ п|luoui та економiчнi засади дерlкавноi полl,г!,lки у

cr|lcili пi]л,гilиrtклt й розвитку ]\tшIого i середнього lliдприсп,tництва, ,[аб.lttця з

a

bala пiд ких госп

псlказники

г\ос ]liI I 1 Ё]i_I lцl__tsj.r_ _ _

.,,, о pu., uuu"Kl, 

"r]r", "*'

692,з

469,5

265,4

,78,2

9з4,5

868.4

822.9

45.5

l25,9

r_ 1-]я_роlцитI нництва 71,5

,Щержавr-Iа тлiдтрипtка суб'с,lв, ]чtаJIого i ::р:т:::о 
пiдприемництва та об'сктtв

iirr}rpllctpyl(г}D14 пl.,lтри}tкI{ маJIогО l середньОrо пlrlр_Т'мництва включас фiнансов1,,

iI|(1,opllattiйnu. п"п.уi"ruчiИну лiлтримку, У ТОIýlу числi лiлтримку у сферi iнlловацiйt"

Liа!,кИ i ll1-1о:чtисЛоЪо.О виробничТuч, 
'пiдгримкУ суб'сктiв мшlого i середtlього

п1-1Ilрисл,iнI{цтва" [ц0 провод"rо .n.nolr,y-oИnonicTb,- пiлтримку у сферi пiдготовки,

llерепiдг.отовки ; ;r;;;;;;-квалiфiкаuii упраВЛiНСЬКИХ КаЛРiВ Та !(аДРtВ ВеДеН'Я

бiзнесу [2]. . дл_..
Ешрiiuа-rьним факторо[l пода-,lьшого розвижI_9:.l:*р"ва та ммого i середньог0

tti.tltpиcMHи'..TBa пп.елiе рiшення про державну пiлтришrку [5],

УдоскоltаленнярозВиткУфорлtгосподарюванняМасгарантУватипроДоволЬЧу
il,: ]ltcttv ttlэаiлlлl ttереЗ створеннЯ. одltаковИх eцo}Io1,li,ttlиx умоВ для розвитку

l: i 

" 

t bt- l, кrl t ()c !l 0дарс ь ких п iдприсмств i фермерських гос подарств,

l51,3

90
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3бlрвик науковиl

праць ВНАУ

ыi npoбlealu ceJBKgp|

tM ziziяtu

*- _": ::{,;:;т аiни,-20l2

_'ir^ioizu.04.20l2), Ст, li0l, 
__л fiллf,allz,ric сiльського господар3тва УкраТни За

] статистичний #r;;;",'i:':У'"j'"ХilirНffi:;Ъ1 з.-22 с. 
_ _,,l. .,]. статистичниЙ бюлеТеНЬ, DilJltJDg ""rБ'"*" укратни, 2о|3. -22 с.

' ZЪij'p'-,'- К,: .Щержавна служба cTaTI

4. Горьовий в.п. M"n. пiдпрп.r,*^r"о, поступи рол"",*|'проблеми: 
lчtоноr,раtРiя 

/

,iЦ*ЁнiТ,Н**iаЦ++Л;тё,,,#1-:*:,:_:"";^",Укран
/ В.П.Горьовии // Ёкономiка о-пт,,1оу;#r'.;"'-;;;"пi*р".""ицтва в YKpaTrIl:

.,'i","*i:fixi*, jтъ:{*ж.*Р;,'iЁ}l",Ъ*lffi iffi ffi 
':т].'''-i-

C.81-85

.уfiЁi?'IЦ,];l,ii;i,fi jx"" l^i: Ж ff"
l'' Д'#Нжill" ц,_,;;;к:ъ,:;, 

fi1,}11ъ,i,$fiЁi[J ;i;; ; k,.y п у _ 2 0 2

- I tl__.л.,.л*l о" ?0'l ]

, ;tilii;Т;ilЗ,:l,:l,'"\;""^ rj:1,,*ýlli;н5тi,::sроdаrstvа 
UkГаУiПУ za ]0l]

; 1жilчHtjxТl;ltJfr:*f;н; т:ж;,",l#,р,оы"у, mо по r rа гl у а /

i ;,J., :'"";;"',}! fiШт;YТ:З*д;'r'""?йf :{Srozvyku 
fегmеrstча v u lcTa i, п i /

,;;#i*чi:l",жн}#'ýJdкlц;rlJ"*ilжжifr fiЬ;-Yт:;]ъ
pohlyаdnaproьt#"jvfZь.rs'kyy,D.o.Нrаbovs'kyy
s 1-85

УДК:лl},тlн#Ь-rрствА в укрАинЕ I Бурлака о,М, , _, ,

однимизприоритетныхпо*l*преобразоu:i:i;;селеявляЪтсястанOВленLtе
различныхор,u"",u,iйнно.право,u*.тУ*,Ур.о.о9:.:,"..'осредикоторыхзаllиNlаюТ
фермерски. "о.rи.lrа 

как одfiа * п.р.пЪ*r"u'ОО--6ОРМ- 
ПРеДl!:::,"^"ЛЬСТВа'

предпосылкой Функциони*"т::,,,:;члЬ' 
р"рор""роuчЙ, форм собственttости и

реорган}lзация 
.i.r."o, упрuuп."й Ферп,ерские *l"и"uч, является наибоrее

р u. n р о., р u н е н н oj 
; [жr.^ 

- 
"; " " "". ;r r' "rrЦ 

1Hr 
" l :1Ц:: :r,}i;]' 

О 

i Ь:; 
" " И

леятельности ".,j-"ut:;;r"O.'ппоrади зеNIсль фершtеров.lii}#"Т"".о ( паеti ).
сельсt(охоз"й.ru."поi,-:';;1;, 

'ilno,i*" 
,.*,,no 6,р,iБ", расшИРЯЮ]'*1,*u* 

За cLlcT

'TJfr.#'..{;i"il*.#йx# 

jт1."r,rlт,;;":;н#"i"Ё;*ь/побLirей

плошадld зеIчtли, которая есть в_их.#о,ч*"", ч",п,"поJ,ь работников в t}ерr"tерских

хозяйствах в 2012 iоду ,о,тчвила-более ста тысяч'"Ъпо"*, Развитие týерпtерс,tва

является проrр...rrйп формой_ пр.йрпп"r,.r_.:::;; деятель_t{ости в об,.-tас,tи

сельского хозяйства. рост их *onru..riui i*unr". .по.Jб"uует восётановлеIlиlо се'lа'

созданию oonon"*r.nr"rr* рчОоч"*"riir'"'a.пr.*ои 
*..й"п, ",pu" 

важl,tуlо рiЭ;Iь в

реlшении aou"-onoix проблем a.nu.'baP"ePcK}IM *-О"Й"u* ОКаЗЫВаеТСЯ ПО|vlОl]lЬ З21

счеТ rо.уочр.ruЪнногО И n,aa,no,o бЪд*"о,, ",о'числе 
через Украигtсl<t,tлt

государств.ппоrй- tpoH.l nonn.P*n' феРЬrеРСКИ* -'*ОarИ"u' 
КОТОРЫЙ ЯВjlЯе'ГСЯ

государств."по," 6,оо*.rrоr" у"р,оiпi"", *о,оро, выполняет фуttкut,tлt по

9l
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